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Розпочався перший етап, спрямований на детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг.
З 1 серпня 2020 року набувають чинності зміни до Податкового кодексу та Закону України про
застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг.
Нагадаємо, що Законом України від 17.03.2020 р. № 533-ІХ "Про внесення змін до Податкового
кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення
заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)"
було перенесено терміни ввпровадженпровадження нових правил використання РРО на 3 місяці.
Бізнес із 1 серпня замість традиційних реєстраторів зможе розпочати використання програмних
реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО). ДПС України розробила та надає суб'єктам
господарювання безкоштовну програму ПРРО.
Слід зазначити, що впровадження РРО не виключає застосування класичних касових апаратів. Це
альтернатива, яка дає змогу бізнесу обрати більш зручний пристрій для проведення розрахункових
операцій.
Відповідно до Закону України про РРО програмний реєстратор розрахункових операцій –
програмний, програмно-апаратний або програмно-технічний комплекс у вигляді технологічного та/
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або програмного рішення, що використовується на будь-якому пристрої та в якому фіскальні
функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу і який призначений для
реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (наданні послуг), операцій із торгівлі
валютними цінностями в готівковій формі та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих
послуг), операцій із приймання готівки для подальшого переказу.
До 1 січня 2021 року реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори
розрахункових операцій не застосовують платники єдиного податку другої – четвертої груп (фізичні
особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом
календарного року не перевищує 1000000 гривень, крім тих, які здійснюють:
– реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;
– реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення.
У разі перевищення платником єдиного податку другої – четвертої груп (фізичною особою –
підприємцем) у календарному році обсягу доходу 1000000 гривень, застосування РРО та/або
програмного РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим.
Застосування РРО та/або програмного РРО починається з першого числа першого місяця
кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усіх наступних
податкових періодах протягом реєстрації суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
Упроваджують нові штрафи за незастосування РРО або застосування з порушенням установлених
вимог. Так, 10 відсотків вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг) – за порушення,
вчинене вперше, і 50 відсотків вартості проданих із порушеннями товарів (робіт, послуг) – за кожне
наступне вчинене порушення.
Суб'єкти господарювання, які на сьогодні ще не зобов'язані застосовувати РРО/ПРРО,
можуть долучитися до їх тестування, оцінити функціонал і набути досвід щодо
використання ПРРО.
Здійснити реєстрацію програмного РРО можна, подавши реєстраційну заяву в електронній формі,
скориставшись засобами Електронного кабінету, або через Єдине вікно подання електронної
звітності засобами телекомунікаційного зв'язку.
Також із 1 серпня суб'єкти господарювання зобов'язані проводити розрахункові операції через
реєстратори розрахункових операцій та/або через програмні реєстратори розрахункових операцій
із використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із
зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів
(послуг) та обліку їх кількості;
До підакцизних товарів належить:

– спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;
– тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;
– пальне;
– автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби,
призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів;
– електрична енергія.
Вести в порядку, встановленому законодавством, облік товарних запасів, здійснювати продаж
лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку.
За таких обставин бізнес повинен упроваджувати новації законодавства до бізнес-процесів та
долучатися до тестування ПРРО, щоб набути досвіду та підготуватися до наступного етапу, який
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стартує з 1 січня 2021 року.
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